Kære medlemmer,
Velkommen til årgang ’17!
Der skal lyde et rigtigt stort og varmt velkommen til den nye årgang her på studiet. Vi glæder os rigtig
meget til se mere til jer, og I skal vide, at I altid kan kontakte os, hvis I har spørgsmål til hvad som helst! Vi
er rigtig glade for at kunne byde jer velkomne i VMF!
I kan finde mails på de forskellige i sekretariatet inde på vores hjemmeside: www.studmedvet.dk, eller I kan
komme forbi vores kontor på tirsdage (ikke ferier, eksamensuger og mellemuger) fra 12.15 til 12.45.

CPR-numre
Vi har desværre opdaget, at der på vores hjemmeside har ligget en medlemsliste fra 2013 indeholdende
oplysninger, der bryder med persondataloven. Den har i sin tid været lagt op på en lukket side på vores
hjemmeside, som kun kunne tilgås med et login og kodeord. Desværre har det været muligt at Google sig
frem til denne liste alligevel, og vi er blevet gjort opmærksom på dette af en tidligere studerende.
Denne fejltagelse kan ikke beklages nok.
VMF behandler jeres personlige oplysninger med stor omhyggelighed, og denne fejltagelse er der
selvfølgelig rettet op på og hjemmesiden er blevet grundigt tjekket igennem for at sikre vores medlemmers
oplysninger.

Generalforsamning d. 12/10 2017
Kom og vær med til VMF’s generalforsamling. Her vil som altid være sørget for mad og drikke til dem, der
melder sig til i tide. Desuden er det til generalforsamlingen, at der skal vælges folk til alle de forskellige
poster og udvalg, der findes indenfor VMF. Så er du typen, der gerne vil vide, hvad der sker på din
uddannelse og være med til at repræsentere de veterinærstuderende med din stemme, så er dette lige
noget for dig!
Der vil fremgå en begivenhed på VMF’s facebookside til generalforsamlingen, når denne tid nærmer sig, og
her vil der være yderligere informationer og link til tilmelding.

VMF-Input
Kom og vær med til dette års Input-messe for veterinærstuderende! Mød en masse virksomheder, deltag i
sjove konkurrencer, se News Hour og hør spændende oplæg om aftenen!
Læs mere om arrangementet på VMF-Input’s Facebook: https://www.facebook.com/VMFInput/?fref=ts

Omklædningsskabe under Universitetshospitalet for Familiedyr
Husk nu at dele skab 2 og 2 i garderoberummet i kælderen under Universitetshospitalet for Familiedyr på
Campus, hvor vi kan opbevare vores ting, når vi skal til øvelser. For at undgå vores nye 1. års studerende
ikke kan få et skab, når de starter på Anatomi, bedes I alle dele 2 og 2, selvom der lige nu er rigeligt med
skabe. Der er ingen mulighed for at deres ting kan opbevares nogen andre steder under øvelserne, og det
er derfor en uheldig situation, de står i.

Udlæg for VMF
Hvis I lægger ud for VMF, f.eks. ved køb af mad til møder, må der maksimalt bruges 50 kr. pr. person.
Samtidig skal antallet af personer, der deltog i mødet, nu fremgå på bonen. Husk bonen skal lægges i en
kuvert eller et papiromslag, så den ikke bliver væk.

Instagram
Er du ivrig bruger af Instagram, eller nyder du bare at blive opdateret og se, hvad der rører sig på studiet?
Så kunne du være en perfekt kandidat til VMF’s instagramprofil Ugensdyrlaegestuderende! Den er for alle
årgange og alle, der har lyst til at vise deres hverdag under studiet. Det er en rigtig god måde at vise vores
fede studie frem til omverdenen og vækker stor interesse både inden- og udenfor studiet.
Hvis du kunne være interesseret, så skriv til infoansvarlig@studmedvet.dk og opgiv dit fulde navn, årgang
og hvilken uge, du kunne ønske dig.

Kanyleudvalget
Kunne du tænke dig at være en af hjernerne bag vores studenterblad Kanylen? Så send en mail afsted til
Kanyleudvalget på: kanylen@studmedvet.dk
Der er plads til alle talenter i Kanyleudvalget. Om du er god til at komme med idéer, rigtig god til at sætte
kommaer, god til at skrive artikler eller bare gerne vil være en del af et hyggeligt lille udvalg, så er der plads
til dig! Der udgives 6 blade om året, og der vil være 1 møde pr. blad.

VMF Tasker og t-shirts til salg
VMF sælger stadig tasker til 375,- /stk. samt flotte t-shirts til 75,-/stk og poloer til 100,-/stk. (ideelle til
praktikophold). Du kan også købe bogen ”Saunders Comprehensive Veterinary Dictionary” for bare 50,-/stk,
så kig forbi i kontortiden hver tirsdag kl. 12.15-12.45.

Sekretariatet på Rådet (ikke VMF)
Sekretariatet på Rådet (ved siden af Mødelokale 1) har udvidet deres åbningstider til både mandag og
onsdag kl 10-14.

Med venlig hilsen
VeterinærMedicinsk Forening

Nyhedsbrevet udsendes til alle medlemmer af VMF, og kan ikke afmeldes

.

